
البارامرتات املقاسة:
يقوم الجهاز بقياس العديد من بارامرتات الشبكة:

1- قيم الجهود الستة )UA, UB, UC, UAB, UBC, UCA( ، 2- قيم التيارات الثالثة )IA, IB, IC( ، 3- تردد الشبكة

عملية الربمجة والتوصيل:

                                        

يتــم الضغــط عليــه ملــدة ثانيتــن مــن أجــل الدخــول إىل نمــط الربمجــة، وبعــد إدخــال الرقــم الــري الصحيــح )حســب ضبــط 
املصنــع يكــون 0001( يمكــن تعديــل قيــم البارامــرتات. وبعــد االنتهــاء مــن الضبــط تظهــر الفتــة »SAVE-YES« مــن أجــل 
حفــظ التغيــرات والعــودة لقائمــة القيــاس فنقــوم بالضغــط عــى الــزر SET فيتــم تثبيــت القيــم والعــودة لقائمــة القياســات.

أثنــاء نمــط الربمجــة يتــم اســتخدامه مــن أجــل االنتقــال ضمــن القوائــم، وتســتخدم مــن أجــل الخــروج مــن نمــط الربمجــة 
والعــودة لقائمــة القياســات. ويســتخدم مــن أجــل التبديــل بــن قيــم الجهــود.

أثناء نمط الربمجة يتم استخدامها من أجل زيادة قيمة البارامرت أو من أجل االنتقال بن القوائم.

أثناء نمط الربمجة يتم استخدامها من أجل إنقاص قيمة البارامرت أو من أجل االنتقال بن القوائم.

البارامرتات الالزمة:

)Conn( قائمة االتصال ،)CodE( قائمة الرقم الرسي ،)inPt( ضمن الربمجة تظهر لنا ثالثة قوائم:  قائمة الدخل

- عى شاشة اإلظهار األوىل تظهر القائمة الرئيسية. - عى شاشة اإلظهار الثانية تظهر القائمة الثانوية. - عى شاشة اإلظهار الثالثة تظهر القيمة

القائمة الرئيسيةالقائمة الثانويةقيمة البارامرتالوصف

9999Code~0للدخول لوضع الربمجة يجب وضع الرقم الري. يكون حسب ضبط املصنع 0001

 ضبط طريقة توصيل الجهاز مع الشبكة الكهربائية.
عن طريق ثالثة أسالك أو أربعة أسالك.

n.3.4 
n.3.3nEt

In.Pt

 ضبط مجال الجهد
100V 400 أوV

400V 
100VU.Scl

1A 5 أوA 5ضبط مجال التيارA/1Ai.Scl

9999Pt~1نسبة الرضب ملحولة الجهد

 نسبة الرضب ملحولة التيار
مثال: محولة تيار 300A، ومجال التيار 5A فالقيمة التي يجب وضعها يف Ct هي 

Ct=300A/5A=60
1~9999Ct

9999old~0الرقم الري القديم

CodE 9999n - 1~0إدخال الرقم الري الجديد

9999n - 2~0تأكيد الرقم الري الجديد

زر اإلزاحة

ييضء اللد يف حال كانت القيمة أكرب من 
999 لتشري أن الرقم يرَُضب بألف.

IA قيمة تيار الطور األول

قيمة الجهد

قيمة التوتر

IB قيمة تيار الطور الثاني

IC قيمة تيار الطور الثالث زر الزيادة

زر الضبط

زر اإلنقاص
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247Sn~1* رقم الجهاز من أجل االتصال

Conn
9600* ضبط معدل نقل البيانات

4800
bAUd

* ضبط بروتوكول االتصال
n.8.1 
o.8.1
E.8.1

dAtA

 مالحظة: الرمز * يشر للبارامرتات الخاصة باملوصفات اإلضافية التي يجب طلبها بشكل خاص
مالحظة: املواصفات التي يمكن طلبها بشكل خاص )اتصال RS485( )4 قنوات لتماسات الخرج الرقمية( )4 قنوات لتماسات الدخل الرقمية( 

)4 قنوات خرج تشابهي(

عملية الوصل مع الشبكة:

توصيل الجهد بشكل مبارش
توصيل التيار عن طريق محولة تيار

توصيل الجهد بشكل مبارش
توصيل التيار بشكل مبارش

عن طريق ثالثة أسالك:
توصيل الجهد بشكل مبارش

توصيل التيار عن طريق محولة تيار

توصيل الجهد عن طريق محولة جهد
توصيل التيار عن طريق محولة تيار

مثـال: لنفـرض أن الجهاز كان مضبوطـاً عى قيمـة محّولة تيّـار 100A/5A فتكون 
قيمـة البارامـرت )Ct=100/5=20(، يف حـال اسـتخدمنا محّولـة تيّار)محّولة شـّدة( 

.Ct=500A/5A=100 كالتـايل Ct 500 فيجـب تعديـل قيمة البارامـرتA/5A
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